IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o
kvaliteti tekućih naftnih goriva

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Svrha dokumenta

Uredba se donosi temeljem članka 41. stavak 1. Zakona o zaštiti
zraka (Narodne novine, broj 130/2011, 47/14), iz kojeg proizlazi
obveza donošenja podzakonskog propisa kojim se propisuju
granične vrijednosti sastavnica i način utvrđivanja i praćenja
kvalitete tekućih naftnih goriva.
Ovom Uredbom Republika Hrvatska se usklađuje sa obvezama
koje su propisane Direktivom 2012/33/EU Europskog parlamenta
i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 1999/32/EZ o
sadržaju sumpora u brodskim gorivima (SL L 327, 27.11.2012.).
Uredbom se definiraju standardi za sadržaj sumpora u brodskim
gorivima i propisuju strože granične vrijednosti i rokovi njihova
stupanja na snagu u morskim područjima Republike Hrvatske te
u posebnim kontrolnim područjima emisija sumpora iz brodova
(SECA područja) izvan teritorija Republike Hrvatske.

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti bili
uključeni u postupak izrade
odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili na
drugi odgovarajući način?

Osnovana je radna skupina u kojoj su bili predstavnici
Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pomorstva, prometa i
infrastrukture, Carinske uprave, Agencije za zaštitu okoliša,
Akreditiranih inspekcijskih tijela, Hrvatske udruge poslodavaca i
Hrvatske gospodarske komore.
Internetska stranice Vlade
DA

Internetske stranice tijela nadležnog za izradu nacrta
stranice
Neke druge internetske stranice

Ako jest, kada je nacrt objavljen,
na kojoj internetskoj stranici i
koliko je vremena ostavljeno za
savjetovanje?

Nacrt Uredbe je bio objavljen 20. lipnja 2013. godine na
internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Vrijeme
za savjetovanje zainteresirane javnosti bilo je u razdoblju od
06.05.2014. - 21.05.2014.

Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očitovanja?

Prijedlog Uredbe dostavljen je na mišljenje Ministarstvu
poljoprivrede, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu gospodarstva,
Ministarstvu financija, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova,
Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvu
poduzetništva i obrta, Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike
Hrvatske, Carinskoj upravi Republike Hrvatske, Državnom
inspektoratu, Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Hrvatskom
zavodu za norme, Agenciji za zaštitu okoliša, Hrvatskoj
akreditacijskoj agenciji, Hrvatskoj gospodarskoj komori i

Hrvatskoj udruzi poslodavaca.
ANALIZA DOSTAVLJENIH
PRIMJEDBI

PRILOG:
Tablica komentara u Dokumentu „PRISTIGLA MIŠLJENJA,
KOMENTARI I PRIJEDLOZI NA PRIJEDLOG UREDBE O
IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KVALITETI TEKUĆIH
NAFTNIH GORIVA“

Primjedbe koje su prihvaćene

Primjedbe u PRILOGU

Primjedbe koje nisu prihvaćene
i obrazloženje razloga za
neprihvaćanje

Primjedbe i obrazloženja u PRILOGU

Troškovi provedenog
savjetovanja

Nema troškova

